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Ipucon

ATA - 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR - Aos dezessete dias  do mês de abril de 2017, às quatorze horas e trinta minutos, no 
auditório da Prefeitura de Contagem, de logradouro Praça Tancredo Neves, 200, o Sr. Igor Tameirão de Azevedo, presidente do Instituto de Planejamento Urbano de 
Contagem - IPUCON e presidente do Conselho Municipal de Política Urbana de Contagem - COMPUR, inicia a 1ª Reunião Ordinária do COMPUR, criado pelo art. 90 da 
Lei Complementar 033 de 26 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei  nº 4.179 de 15 de julho de 2008, estando presentes os(as) senhores(as) membros que as-
sinaram a lista de presença anexa. O Presidente do Conselho abre a reunião estabelecendo as diretrizes do Conselho de Política Urbana do Município de Contagem, se-
guindo a Lei nº 4.179 de 15 de julho de 2008 e apresenta oficialmente os novos conselheiros, representantes do poder executivo, designados pelo prefeito, conforme o 
Decreto nº 039, de 09 de março de 2017, e que terão mandato no biênio de 2017 e 2018. O Presidente continua a reunião para o segundo assunto em pauta: a discus-
são e aprovação do novo Regimento Interno do COMPUR que foi embasado na Lei 4.179, de 15 de julho de 2008 que dispõe sobre o Conselho. O Presidente propõe um 
tempo hábil para que os conselheiros presentes se informem sobre o Regimento Interno, em anexo, entregue aos mesmos. Continua, então, para o terceiro assunto em 
pauta que trata sobre a definição das convocações das eleições dos representantes da sociedade civil, cujo mandato dos conselheiros para o biênio 2015 e 2016 se en-
cerra no dia 23 de abril de 2017. O Presidente ressalta que conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 4.179, de 15 de julho de 2008, os representantes da sociedade civil 
deverão ser eleitos por seus pares em assembleias convocadas especificamente para esse fim e propõe que estas sejam organizadas de forma iminente de acordo com o 
calendário contido no documento entregue aos conselheiros. O Presidente propõe, ainda, que as mesmas sejam realizadas nas dependências do IPUCON de logradouro 
Av. João César de Oliveira, 1410 e que a sua realização seja comunicada no diário oficial para conhecimento da sociedade civil. Segue-se, então, para o quarto assunto 
em pauta que define o cronograma das reuniões ordinárias do Conselho para o exercício de 2017. A agenda proposta segue a determinação da Lei nº 4.179, de 15 de 
julho de 2008 que prevê que as reuniões ordinárias sejam trimestrais: a) 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana do Município de Contagem: 
18 de julho de 2017 - terça-feira; b) 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana do Município de Contagem: 18 de outubro de 2017 - quarta-feira. 
Com a concordância de todos os conselheiros, o Presidente aprova o cronograma das próximas reuniões ordinárias. Volta ao segundo assunto da pauta, que trata do 
Regimento Interno, postergado para que todos os conselheiros pudessem obter as informações necessárias através do anexo recebido. Foram apresentadas as seguintes 
propostas de alterações no Regimento Interno do COMPUR: no artigo 1, o qual dispõe que o Regimento Interno é regulamentado pela Lei nº 4.179, de 15 de julho de 
2008 e pelo Decreto de n.º 1383, de 30 de junho de 2010, propõe-se a alteração da redação dispondo que o Regimento Interno passe a ser regulamentado pela Lei nº 
4.179, de 15 de julho de 2008 e pelo Decreto nº. 208, de 05 de novembro de 2013. Altera-se a redação do artigo 17 dispondo que a presidência do COMPUR é exercida 
pelo presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem,  considerando o disposto no inciso XV do artigo 10 do Decreto nº 208, de 05 de no-
vembro de 2013. Outra proposta de alteração refere-se à redação do inciso I, do artigo 4, que passa a ser 10 (dez) representantes do poder executivo municipal, seguin-
do o disposto na Lei  nº 4.179 de 15 de 2008. A pedido dos conselheiros, o Presidente lê o Decreto 039 de 09 de março de 2017 que altera o Decreto 490 de 23 de abril 
de 2015 designando os novos representantes do poder executivo. Assim, fica aprovado o Novo Regimento Interno do COMPUR. O Sr. Jesmar da Silva, representante de 
Entidades Representativas de Categorias de Profissionais Liberais, indaga sobre o formato das eleições dos representantes da sociedade civil. O Presidente salienta que 
estas devem ser conduzidas de acordo com a Lei 4.179, de 15 de julho de 2008, propondo que se estabeleça critérios e que seja publicado em diário oficial o convite 
para que as entidades façam as eleições por seus pares. Dessa forma, sugere que seja lançado um edital com regras claras que orientem as eleições e os determinantes 
necessários que a entidade deve ter a fim de ser elegível. A palavra é concedida ao Sr. Gilberto Ramos, secretário da Secretaria da Fazenda, que ressalta deva ser feito o 
edital onde fique estabelecido que a entidade tenha que se inscrever com documentação exigida. O Sr. José Garbazza, secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, sugere que além de ser publicado em diário oficial, também seja publicado em outros meios de comunicação para que seja feita a ampla comunicação 
à sociedade civil. Salienta que deva constar no edital que as entidades devem ser legalmente constituídas, sendo este requisito definido como critério de elegibilidade. A 
palavra é concedida à Sra. Beatriz Góes, secretária adjunta da Secretaria de Governo, que sugere sejam convocadas as eleições gerais e que no edital fique estabelecido 
onde as mesmas serão realizadas. O Sr. Egmar Panta, representante do Setor Empresarial, concorda então em manter as datas propostas inicialmente pelo Presidente, 
porém não é acordado por todos os conselheiros. O Presidente propõe, então, a criação de uma Comissão para discutir após o encerramento da 1ª Reunião Ordinária, 
em quais datas serão realizadas as eleições dos representantes da sociedade civil. A Comissão ficou composta pelos membros: Sr. Igor Tameirão, Sr. José Garbazza, Sr. 
Jesmar da Silva, Sr. Egmar Panta e Sr. Lucas Guedes e assim, o Presidente encerra a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana de Contagem. Às 
quinze horas e quarenta minutos ficou acordado entre a Comissão estabelecida na 1ª Reunião Ordinária do COMPUR que as eleições dos representantes da sociedade 
civil deverão obedecer o prazo de sete dias úteis após a publicação do edital. Eu, Laura Munaier Teixeira, secretária do Presidente do COMPUR, lavrei esta ata do que 
passou e que, se aprovada, será transcrita para o livro próprio e assinada pelo Presidente do COMPUR, Sr. Igor Tameirão de Azevedo e pelos demais presentes.

__________________________________
Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente

__________________________________
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos termos dos incisos III, IV, V, VI e §2º, do artigo 4, da Resolução 001/2010 de 17 de abril de 2017, que estabelece o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Política Urbana - COMPUR, e da Lei 4.179, de 05 de outubro de 2010, o Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, convoca as entidades do mo-
vimento popular organizado, as entidades representativas do setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços, as entidades representativas 
de ensino superior e as entidades representativas de categorias de profissionais liberais, para participarem da eleição de seus representantes no COMPUR, para mandato 
do biênio de 2017 e 2018.

1. OBJETO
Este edital tem por objetivo a convocação das entidades do movimento popular organizado, entidades representativas do setor empresarial, abrangendo os setores in-
dustrial, comercial e de serviços, entidades representativas de ensino superior e entidades representativas de categorias de profissionais liberais, para a escolha de seus 
representantes junto ao COMPUR, bem como estabelecimento dos requisitos e condições de participação na reunião de eleição.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da eleição que trata este Edital as entidades de movimento popular organizado no âmbito do Município de Contagem, das quais: Conselho do 
Orçamento Participativo, movimento por moradia, movimento por transporte público, Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista e associações co-
munitárias de bairros; entidades representativas do setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços com atuação no âmbito do Município 
de Contagem; todas as entidades de ensino superior do Município de Contagem e; as entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou 
seccional no Município de Contagem, que atendam aos requisitos descritos no item 4 deste Edital.

3. INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS
3.1 - As entidades de movimento popular organizado no âmbito do Município de Contagem, das quais: Conselho do Orçamento Participativo, movimento por moradia, 
movimento por transporte público, Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista e associações comunitárias de bairros; as entidades representativas do 
setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços com atuação no âmbito do Município de Contagem; as entidades de ensino superior do 
Município de Contagem e; as entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou seccional no Município de Contagem, interessados em parti-
cipar da eleição de que trata este Edital deverão inscrever-se até o dia 26/04/2017.
3.2 - As inscrições serão realizadas através do envio dos documentos descritos no item 4 para o e-mail do COMPUR  (compur.contagem@gmail.com).
3.3 - A inscrição é isenta de quaisquer ônus para o pleiteante.

4. REQUISITOS DE INSCRIÇÃO
4.1 - Serão aceitas as inscrições de todas as entidades de movimento popular organizado, das quais: Conselho do Orçamento Participativo, movimento por moradia, 
movimento por transporte público, Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista e associações comunitárias de bairros, com atuação no Município de 
Contagem, que:
I - Apresentar cópia do estatuto;
II - Demonstrar estar legalmente constituída há mais de três anos;
III - Ter representatividade no Município de Contagem, demonstrada através de ações realizadas ou em curso, em seu território.
4.2 Serão aceitas as inscrições de todas as entidades legalmente registradas do setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços, com atua-
ção no âmbito do Município de Contagem que:
I - Demonstrar estar legalmente constituída há mais de cinco anos;
II - Apresentar o CNPJ;
III - Apresentar a ata de eleição da última diretoria devidamente registrada.
4.3 Serão aceitas as inscrições de todas as entidades do ensino superior do Município de Contagem, que:
I - Demonstrar estar legalmente constituída há mais de cinco anos;
II - Apresentar o CNPJ;
III - Apresentar atos constitutivos.
4.4 Serão aceitas as inscrições das entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou seccional no Município de Contagem, que:
I - Demonstrar estar legalmente constituída há mais de cinco anos; 
II - Apresentar  atos constitutivos;
III - Apresentar a ata de eleição da última diretoria devidamente registrada.
4.5 Além dos requisitos descritos acima, deverá ser apresentada declaração do responsável pelas entidades de que trata este Edital, que responderá sob as penas da Lei, 
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em qualquer tempo, pela veracidade das informações apresentadas. 

5. AVALIAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE
Findo o prazo para inscrições, a comissão de avaliação do COMPUR, constituída para este fim, ficará responsável pela avaliação da representatividade das entidades 
de movimento popular organizado no âmbito do Município de Contagem, das quais: Conselho do Orçamento Participativo, movimento por moradia, movimento por 
transporte público, Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista e associações comunitárias de bairros; as entidades representativas do setor empresarial, 
abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços com atuação no âmbito do Município de Contagem; as entidades de ensino superior do Município de Conta-
gem e; as entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou seccional no Município de Contagem.

6. CONFIRMAÇÃO DA HABILITAÇÃO
6.1 - A Secretaria do COMPUR comunicará formalmente os interessados habilitados até o dia 28/04/2017 através de endereço de e-mail concedido pelas entidades 
interessadas habilitadas no ato de inscrição.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO
7.1 - Poderão participar da eleição que trata as entidades de movimento popular organizado no âmbito do Município de Contagem, das quais: Conselho do Orçamento 
Participativo, movimento por moradia, movimento por transporte público, Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista e associações comunitárias de 
bairros; entidades representativas do setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços com atuação no âmbito do Município de Contagem; 
todas as entidades de ensino superior do Município de Contagem e; as entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou seccional no Muni-
cípio de Contagem, que forem consideradas habilitadas.
7.2 - Para participar da eleição, os representantes dos segmentos acima descritos deverão se identificar com um ofício da entidade que estiverem representando, o qual 
deverá ser entregue à Secretaria do COMPUR no local, data e hora das eleições indicados no item 8 deste Edital.

8. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO
8.1 - A eleição será realizada no Instituto de Planejamento Urbano de Contagem, localizado na Avenida João César de Oliveira, 1410, 2º andar, Eldorado, Contagem, 
Minas Gerais, nas datas e horários abaixo especificados:
8.2.1 - Representantes de entidades do setor empresarial abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços, com atuação no âmbito do Município de Contagem. 
- Dia 02/05/2017 terça-feira, às 10:00 horas.
8.2.2 - Representantes das entidades representativas de categorias de profissionais liberais com sede ou seccional no Município de Contagem. - Dia 02/05/2017 terça-
feira, às 11:00 horas.
8.2.3 - Representantes das entidades de ensino superior do Município de Contagem. - Dia 02/05/2017 terça-feira, às 14:00 horas.
8.2.4 - Representantes das entidades de movimento popular organizado no âmbito do Município de Contagem, dos quais: 
8.2.4.1 - Conselho do Orçamento Participativo. - Dia 03/05/2017 quarta-feira, às 10:00 horas.
8.2.4.2 - Movimento por Moradia. - Dia 03/05/2017 quarta-feira, às 11:00 horas.
8.2.4.3 - Movimento por Transporte Público. - Dia 03/05/2017 quarta-feira, às 14:00 horas.
8.2.4.4 - Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista. - Dia 03/05/2017 quarta-feira, às 15:00 horas.
8.2.4.5 - Associações Comunitárias de Bairros. - Dia 03/05/2017 quarta-feira, às 16:00 horas.

9. DA ELEIÇÃO
9.1 - Nos termos do artigo 4, da Resolução 001/2010 de 05 de outubro de 2010 e do artigo 2 da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008, o COMPUR será constituído por 24 
(vinte e quatro) membros, representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil relacionados com a política urbana municipal. 
9.2 - Considerando o disposto nos incisos III, IV e V, do artigo 2 da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008, comporá o COMPUR como membros representantes da Sociedade 
Civil:
I. 5 (cinco) representantes do movimento popular organizado, dos quais:
a) 1 (um) membro do Conselho do Orçamento Participativo;
b) 1 (um) do movimento por moradia;
c) 1 (um) do movimento por transporte público;
d) 1 (um) de Organizações Não-Governamentais de cunho ambientalista;
e) 1 (um) de associações comunitárias de bairros.
II. 4 (quatro) do setor empresarial, abrangendo os setores industrial, comercial e de serviços;
III. 1 (um) de entidade de ensino superior;
IV. 2 (dois) de entidades representativas de categorias de profissionais liberais.
9.3 - Cada membro titular do COMPUR terá um suplente que o substituirá em caso de ausências e impedimentos, de acordo com o disposto no artigo 6 da Lei 4.179, 
de 15 de julho de 2008.
9.4 - Nos termos do artigo 5 da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008, os representantes da sociedade civil são eleitos por seus pares em assembleias convocadas especifica-
mente para esse fim.
9.5 - Caberá ao Presidente do COMPUR no uso de suas atribuições legais e considerando as definições aprovadas na Reunião do COMPUR, realizada em 17 de abril de 
2017, coordenar e definir as atividades relativas às eleições dos representantes da Sociedade Civil.

10. REUNIÃO PARA ELEIÇÃO 
10.1 - Na reunião para eleição, o Presidente do COMPUR, ou na sua ausência, seu suplente, solicitará que as entidades inscritas e presentes, indiquem seu representante 
como candidato à vaga do segmento, conforme disposto no §2º, do artigo 4, da Resolução 001/2010 de 05 de outubro de 2010, que estabelece o Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, e do artigo 5 da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008.
10.2 - Cada entidade inscrita terá direito a 01 (um) voto para escolher a entidade representante do segmento.
10.3 - Será eleita aquela entidade que obtiver 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos votos, restando como suplentes àquelas que obtiverem o segundo lugar.
10.4 - Em caso de empate, ou de nenhuma entidade atingir 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos votos, não sendo possível um acordo entre as entidades 
eleger-se-á a mais antiga ou a única habilitada.

11. DAS RESTRIÇÕES
11.1 - Cada instituição, considerados os seus objetivos legais ou estatutários, somente poderá participar de 01 (um) dos segmentos a que se refere este Edital. 

12. DA POSSE E DO MANDATO
12. 1 - A posse dos Conselheiros dar-se-á no mesmo dia e hora das eleições designadas no item 8 deste Edital, após a conclusão da eleição dos representantes por seus 
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pares.
12.2 - Os membros do COMPUR terão mandato de 02 (dois) anos, com direito a uma reeleição consecutiva.
12.3 - As atividades exercidas pelos membros do COMPUR são de relevância social e não serão remuneradas, sob nenhuma hipótese e a qualquer título, conforme o 
artigo 7 da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008.

Contagem, 20 de Abril de 2017. 
Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Contagem - IPUCON

RESOLUÇÃO 001/2017

O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no inciso VII do artigo 90 da Lei Complementar 033, 
de 26 de dezembro de 2006 - Plano Diretor de Contagem, 
RESOLVE:
Alterar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, nos termos a seguir:

Art. 1º O art. 1º da Resolução 001, de 05 de outubro de 2010, que estabelece o Regimento Interno do COMPUR, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 1º Este Regimento Interno disciplina o funcionamento e a organização do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, criado pelo art. 90 da Lei Com-
plementar n.º 033, de 26 de dezembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor do Município de Contagem, e regulamentado pela Lei nº 4.179, de 15 de julho de 2008 e 
pelo Decreto nº 208, de 05 de novembro de 2013.”.

Art. 2º O inciso I, do art. 4º da Resolução 001, de 05 de outubro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “I. 10 (dez) representantes do Poder Executivo;”.

Art. 3º O art. 17º da Resolução 001, de 05 de outubro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 17º A presidência do COMPUR é exercida pelo presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem, considerando o disposto no 
inciso XV do artigo 10º do Decreto de nº 208, de 05 de novembro de 2013.”.

Art. 4º  Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Contagem, 17 de abril de 2017
Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Contagem - IPUCON

RESOLUÇÃO 002/2017

O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no artigo 10, da Lei 4.179, de 15 de julho de 2008, 
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o calendário das Reuniões Ordinárias do ano corrente nos termos a seguir: 
I. 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana do Município de Contagem: 18 de julho de 2017 - terça-feira; 
II. 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana do Município de Contagem: 18 de outubro de 2017 - quarta-feira.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Contagem, 17 de abril de 2017
Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo
Presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Contagem - IPUCON
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